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Тема: Порядок створення та реєстрації підприємств. Класифікація підприємств. 

 

Започаткуванню будь-якої справи, в тому числі створенню підприємства, передує 

прийняття відповідного рішення. В основі такого рішення є певна бізнесова ідея. Саме з 

неї починається бізнес. Також необхідно знати, хто може займатися підприємницькою 

діяльністю згідно чинного законодавства, а кому це заборонено. Слід врахувати існуючі 

обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 

Рішення про створення підприємства приймає власник капіталу. Якщо його в однієї 

особи недостатньо, то здійснюється пошук бізнес-партнерів. Вони, як правило, 

виступають у ролі засновників підприємства. Засновники  підприємства збираються на 

збори засновників, на яких визначається коло юридичних і фізичних осіб, які входять до 

його складу. Засновники обирають організаційну форму підприємства, затверджують 

статут, підписують засновницький договір та уповноважують певну особу підготувати 

документи для державної реєстрації підприємства. 
 З юридичної точки зору створення підприємства - це затвердження та 

одержання передбачених законом документів: рішення власника (власників) про 

створення підприємства, статуту (якщо цього вимагає організаційна форма), 

документа про державну реєстрацію. 

Новостворюване підприємство може потребувати земельної ділянки, що пов’язано з 

підготовкою документів на землеволодіння або землекористування, визначених 

законодавством України. Дозвіл на користування земельною ділянкою, а також іншими 

природними ресурсами видається за рішенням місцевої ради за місцезнаходженням 

підприємства у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

 



Після завершення етапу підготовки необхідних документів підприємство 

підлягає державній реєстрації.  

 Виписка з Єдиного державного реєстру - це документ, який містить 

відомості про юридичну особу та її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - 

підприємця і використовується для їх ідентифікації під час здійснення 

господарської діяльності та відкриття рахунку в банку. 

У ній зазначаються: 

 назва об’єкта - юридичної особи; 

 ідентифікаційний код юридичної особи; 

 місцезнаходження юридичної особи; 

 прізвище, ім’я, по-батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 

юридичної особи;  
 відомості з органів державної статистики, доходів і зборів (податкової), Пенсійного 

фонду України із датами взяття на облік, номерами запису та ідентифікаційними 

кодами відповідних органів; 

 дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;  
 дата видачі виписки. 

Завершальним етапом створення та реєстрації підприємства є відкриття 

розрахункового рахунку у банку за місцем знаходження новоствореного підприємства, 

отримання дозволу в органах внутрішніх справ на виготовлення печатки, кутового 

штампа, створення ескізу фірмового бланка, сам процес виготовлення цих атрибутів 

підприємства. 

 Класифікація підприємств 
 

Підприємства як організаційні форми господарювання класифікуються за 

різними ознаками. Основи класифікації підприємств закладені у Господарському 

кодексі України (розділ ІІ).  
 Мета і характер діяльності: 

 комерційні, метою діяльності яких є одержання прибутку; 

 некомерційні, які не ставлять собі за мету отримання грошових економічних 

результатів, наприклад, громадські організації, обслуговуючі кооперативи.  
 Форма власності:  

 приватні, які, в свою чергу, поділяються на індивідуальні, засновані на власності 

однієї особи і функціонують виключно завдяки праці власника без права найму 

робочої сили; сімейні, засновані на власності і праці однієї сім’ї; приватні, засновані 

на власності однієї особи з правом найму робочої сили; 

 колективні - засновані на власності колективу працівників підприємства, 

кооперативу, організації або об’єднання громадян; до них належать виробничі 

кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських, 

релігійних організацій та ін.; 

 комунальні - засновані на власності громади адміністративно-територіальної 

одиниці і утворюються уповноваженим органом місцевого самоврядування на базі 

відокремленої частини комунальної власності і входять до сфери його управління;


 державні - засновані на власності держави і утворюються компетентним органом 

державної влади на базі відокремленої частини державної власності і входять до 

сфери його управління; державні підприємства функціонують у двох формах:

державні комерційні підприємства- , які діють на основі статуту, мають закріплене за ними майно, 

статутний капітал, утворюють цільові фонди за рахунок прибутку та зобов’язані приймати до 



- казенні підприємства виконання державні замовлення і державні завдання; - утворюються за рішенням 

Кабінету Міністрів України у тих галузях, в яких законодавством дозволена господарська діяльність лише 

державним підприємствам; цим рішення обумовлюються характер і обсяг основної діяльності 

підприємства, орган управління підприємством, який затверджує статут підприємства, встановлює 

виробничі завдання; особливістю таких підприємств є переважаюче виробництво суспільно необхідної, але 

нерентабельної продукції; 

 змішані, засновані на змішаній формі власності (на основі об’єднання майна різних 

форм власності). 
 Спосіб утворення та формування статутного капіталу:  

 унітарні, які створюються одним засновником, який виділяє необхідне майно, 

формує статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, 

розподіляє доходи, здійснює керівництво та ін.; унітарними можуть бути державні, 

комунальні, колективні та приватні підприємства;

 корпоративні, які утворюються двома або більше засновниками на основі 

об’єднання майна, їх спільного управління справами на основі корпоративних прав, 

участі засновників у розподілі доходів та ризиків підприємства; до корпоративних 

належать кооперативні підприємства, господарські товариства, а також приватні 

підприємства, засновані на власності двох або більше осіб.

 Розміри  підприємств  (за  чисельністю працюючих та обсягом валового  

доходу від реалізації продукції за рік): 

 малі (незалежно від форми власності), у яких середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу 

від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, 

еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного 

банку щодо гривні; ця група підприємств є найбільш чисельною і найбільш 

динамічно розвивається;

 великі, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік перевищує 

тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік 

перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом 

Національного банку щодо гривні;

 середні, які не належать до малих або великих; зосереджуються на виробництві 

невеликої, але стійкої номенклатури продукції; фактично займають той сегмент 

економіки, який не вигідний великим і не під силу малим підприємствам; такі 

підприємства забезпечують конкурентне середовище для великих підприємств, 

прагнуть зайняти свою нішу у певних ринкових сегментах.

Форма господарювання:  
 одноосібні приватні підприємства - власником є фізична особа або сім’я; отримує 

дохід (прибуток), несе весь тягар відповідальності за бізнес та ризики; 

 кооперативні підприємства - це добровільні об’єднання громадян з метою 

спільного ведення господарської діяльності та вирішення економічних, соціально-

побутових та інших  питань;  

 орендні підприємства - створюються з метою здійснення підприємницької 

діяльності на основі оренди майна існуючого державного або комунального 

підприємства;  

 господарські товариства - створені юридичними та (або) фізичними особами 
шляхом об’єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності з метою 
одержання прибутку. Господарські товариства є  
юридичними особами і можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, 

яка не суперечить законодавству. 
 

За ступенем участі партнерів - засновників у діяльності підприємства та 

відповідальності за її результати розрізняють: 



 акціонерне товариство - господарське товариство, яке має статутний фонд, 

поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть 

ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм 

акцій. Весь прибуток акціонерного товариства належить акціонерам і поділяється 

на дві частини: одна розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга – 

це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. 

Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими. 

Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватись шляхом 

відкритої підписки та купівлі - продажу на біржах. Акціонери відкритого товариства 

можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів і товариств.  
Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або 

серед заздалегідь визначеного кола осіб. Вони не можуть розповсюджуватись шляхом 

підписки, купуватися або продаватися на біржі. 

 товариство з обмеженою відповідальністю - господарське товариство, що має 

статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами; таке товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

тільки своїм майном, а учасники товариства можуть понести збитки від його 

діяльності тільки в межах своїх вкладів;  
 товариство з додатковою відповідальністю є господарським товариством, 

 статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами; воно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним 

майном, а в разі його недостатності учасники товариства несуть солідарну 

відповідальність у розмірах, кратних до вкладу кожного із них; 

 повне товариство – це господарське товариство, всі учасники якого відповідно до 

укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені 

товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном; 

 командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька 

учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за 

його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном 

(повні учасники), а інші учасники беруть участь в діяльності товариства лише 

своїми вкладами. 

Поряд з наведеною вище класифікацією підприємств, вони можуть поділятись за 

іншими класифікаційними ознаки, наприклад, національна належність капіталу 

(національні, підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні), галузево-

функціональні види (промислові, торгівельні, сільськогосподарські, транспортні, 

лізингові тощо), тип виробництва (одиничне, серійне, масове) та ін. 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Функції малих підприємств. 

2. Переваги великих підприємств. 

3.Переваги і недоліки господарських товариств. 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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